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توطین التكنولوجیا
سخ فیها إن هي لم الثالث ال یمكن لها أن تتر اإلى دول الع" التكنولوجیا المنقولة"من الثابت أن 

فرضت من فوق، من جانب الدول الصناعیة الكبرى وشركاتها المتعددة الجنسیات، وكرست كاختیار 
.تكنولوجي من طرف النخبة الحاكمة

، حتى في حاالته المثلى، ال یمكنها أن توطن "النقل"ومن الثابت أیضا أن شروط وظروف 
النمو االقتصادي والتطور ىالمؤسساتي ومستو التكنولوجیا إذا كانت التربة المستقبلة واإلطار 

النقل "وهو االنفصام الذي الحظناه في معظم عملیات . المجتمعي في معزل عن عملیة النقل والتوطین
، إذ ال یخرج هذا األخیر في صیرورته عن مبدأ الصفقات التجاریة المحضة أو العقود "التكنولوجي

.ي السلع والخدمات الرأسمالیةن باقأنه في ذلك شأالصناعیة الخالصة، ش
ولذلك، فمن الواجب إعادة صیاغة طرفي هذه المعادلة على المدى المتوسط أو على المدى 
الطویل، وذلك من خالل إقامة بنیة تحتیة تكنولوجیة حقیقیة ومستقلة، ما دام القیام بذلك على المدى 

.القریب أمرا متعذرا
أن سبل التخلص من التبعیة التكنولوجیة والتهمیش لعلنا نجانب الصواب كثیرا لو اعتقدنا

تتلخص في سلوك طریق القطیعة مع النظام التكنولوجي العالمي السائد، والشركات المتعددة الجنسیات 
وبقدر ما نبتعد عن االعتقاد بإمكانیة القطیعة في زمن انفتاح االقتصادات وتداخلها . المتحكمة فیه

، نظرا الستحالة )، یقول البعض"من الصفر" ("البدء من فراغ"عنا مقولة نطرح.. وعولمتها وشمولیتها،
.ذلك، وبحكم منطق النظام العالمي السائد وخضوع نخب العالم الثالث لفلسفته

وضع المستهلك المتفرج إنما یكمن، على الرغم من كل قوى منوبالتالي، فان سبیل الخروج 
على المدى القریب، وذلك من خالل " النقل التكنولوجي"ملیة الترغیب والترهیب والتصدي والردع، في ع

تبني اختیارات تكنولوجیة ال ترتكز على العشوائیة واآلنیة والنخبویة، بل على التمییز بین الضروري 
بنیة تحتیة تكنولوجیة قادرة كما یكمن في العمل، على المدیین المتوسط والبعید، على إقامة. والثانوي

، وتوظیفه لصالح التنمیة االقتصادیة والتقدم االجتماعي، مع التطلع التدریجي "استیعاب المنقول"على 
.إلى تحریرها ودمجها في بنیة وطنیة أو إقلیمیة شاملة ومتكاملة

136-128، ص 2002، دار الطلیعة، بیروت، ینایر"مدخل الى تكنولوجیا المعرفة: في العولة والتكنولوجیا والثقافة"یحیى الیحیاوي،

بتصرف

االمتحان التجریبي الموحد
الشعب العلمیة والتقنیةمادة اللغة العربیةللسنة أولى بكالوریا
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II -نقط4: (م اللغةمكون علو(
)ن2: (حدد القوة المستلزمة في ما یلي-1

:قال أبو العالء المعري-

فیا موت زر إن الحیاة ذمیمة                   ویا نفس جدي إن دھرك ھازل

:قال امرؤ القیس-

ما اإلصباح منك بأمثلأال أیھا اللیل الطویل أال انجلي                  بصبح و

)ن2(؟ " التقت لیلى بحمزة صدفة: "ما سبب منع العلم من الصرف في -2

III -نقط6: (مكون التعبیر واإلنشاء(
لعلنا نجانب الصواب كثیرا لو اعتقدنا أن سبل التخلص من التبعیة التكنولوجیة : "یقول الكاتب

".كنولوجي العالمي السائدوالتهمیش تتلخص في سلوك طریق القطیعة مع النظام الت

)سطرا15في حدود (وسع ھذه الفكرة في ضوء ما اكتسبتھ في مھارة توسیع فكرة 
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